
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 297/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych
standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerw-
ca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania upraw-
nień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512//WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż
istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedu-
rą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi po-
przez usunięcie niektórych z tych elementów lub dodanie
do aktu nowych elementów innych niż istotne.

(3) Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Ra-
dy i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby moż-
na było stosować procedurę regulacyjną połączoną
z kontrolą do już obowiązujących aktów prawnych przy-
jętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251
Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami.

(4) Należy przyznać Komisji uprawnienia do podejmowania
decyzji w sprawie stosowania we Wspólnocie międzyna-
rodowych standardów rachunkowości. Ponieważ środki te

mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów in-
nych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, po-
przez dodanie do niego nowych elementów innych niż
istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regu-
lacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a
decyzji 1999/468/WE.

(5) W świetle faktu, że stosowanie procedury regulacyjnej po-
łączonej z kontrolą zgodnie ze zwykłym harmonogramem
mogłoby w pewnych wyjątkowych sytuacjach utrudnić
przyjęcie nowo opublikowanych standardów rachunko-
wości, zmian w zakresie istniejących standardów lub
interpretacji istniejących standardów rachunkowości w ter-
minie umożliwiającym ich zastosowanie przez przedsię-
biorstwa w odniesieniu do danego roku obrotowego,
Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny działać
szybko na rzecz zagwarantowania przyjęcia tych standar-
dów i interpretacji w odpowiednim czasie, aby nie osłabiać
zrozumienia sytuacji przez inwestorów i ich zaufania.

(6) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w rozpo-
rządzeniu (WE) nr 1606/2002,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja podejmuje decyzję w sprawie stosowania we
Wspólnocie międzynarodowych standardów rachunkowoś-
ci. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż is-
totne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 2.”;

2) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
stosuje się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”;

b) skreśla się ust. 3.

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 45.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.

(3) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona
decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
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Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań-
stwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING
Przewodniczący

W imieniu Rady
J. LENARČIČ
Przewodniczący
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